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Abstract: Woman has achieved a great social position imposed on her by the conditions of society in the modern technological
developments. Accordingly, woman has a prominent role outhouse. Such role does not conflict with woman’s nature, femininity, and her
main role in life represented in childbearing and raising children. This makes her live beside man, whether in or outhouse.
Arab woman represents half of the society and has a great influence on family and community where they live. Woman plays a major role
in the comprehensive development programs as she participates mainly and effectively in decision-making and in participation in setting
legislations according to her ability, experience, and competence so that she contributes effectively and fruitfully in the development of the
society, and in the field of work which allowed her to contribute effectively at all levels and in all areas that lead to development and
progress in the Arab societies in our modern era.
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دور المرأة في بناء األسرة والمجتمع في ظل التطؽرات الحديثة في مجتمعاتنا العربية
دمحم أحسج الجوماني

جامعة المرقب – ليبيا
الملخص: :

إن السخأة قج حققت مكانة اجتساعية كبيخة فخضتيا عمييا عخوف السجتسع في التظؾرات التكشؾلؾجية الحجيثة  ،ومؽ خالليا كان ليا دو اًر بار اًز خارج

نظاق السشدل والحي ال يتعارض مع طبيعتيا وأنؾثتيا ودورىا الخئيدي في الحياة،وىؾ اإلنجاب وتخبية األبشاء األمخ الحي يحقق ليا الحياة إلى جانب الخجل سؾاء
كانت في البيت أو خارجو.
إن السخأة العخبية تسثل نر ف السجتسع وليا تأثيخ كبيخ في محيط األسخة والسجتسع السحمي الحي تعير فيو ،حيث تقؾم بجور كبيخ في بخامج التشسية الذاممة والتي
تداىؼ فييا السخأة برؾرة أساسية وفعالة مؽ حيث اتخاذ الق اخرات ومذاركتيا في وضع التذخيعات حدب قجرتيا وخبختيا وكفاءتيا حتى تديؼ بجيج فعال ومثسخ في
تشسية مجتسعيا ومذاركتيا في حقل العسل والحى أتاح ليا السداىسة الفعمية في جسيع السدتؾيات وفي جسيع السجاالت التى تقؾد إلى التظؾر والتقجم في مجتسعاتشا
العخبية في عرخنا الحجيث.
الكلمات المفتاحية :السخآة واألسخة –العسل – التشسية الذاممة – مجتسعاتشا العخبية.

 1مقدمة
إن السخأة قج حققت مكانة اجتساعية كبيخة فخضتيا عمييا عخوف السجتسع في التظؾرات التكشؾلؾجية الحجيثة ،ومؽ خالليا كان ليا دور
بارز خارج نظاق السشدل ،والحي ال يتعارض مع طبيعتيا وأنؾثتيا ودورىا الخئيدي في الحياة ،وىؾ اإلنجاب وتخبية األبشاء ،األمخ الحي

يحقق ليا الحياة إلى جانب الخجل ،سؾاء كانت في البيت أو خارجو.

إن السخأة العخبية تسثل نرف السجتسع ،وليا تأثيخ كبيخ في محيط األسخة والسجتسع السحمي الحي تعير فيو ،حيث تقؾم بجور كبيخ في
بخامج التشسية الذاممة ،والتي تديؼ فييا برؾرة أساسية وفعالة مؽ حيث اتخاذ الق اخرات ومذاركتيا في وضع التذخيعات حدب قجرتيا
وخبختيا وكفاءتيا ،حتى تديؼ بجيج فعال ومثسخ في تشسية مجتسعيا ،ومذاركتيا في حقل العسل ،والحى أتاح ليا السداىسة الفعمية في

جسيع السدتؾيات ،وفي جسيع السجاالت التى تقؾد إلى التظؾر والتقجم في مجتسعاتشا العخبية في عرخنا الحجيث.
مذكلة البحث :

حيث أن السخأة رغؼ مذاركتيا في رعاية أسختيا واالىتسام بيا  ،مازالت تعاني مذكمة خخوجيا إلى مياديؽ العسل السختمفة وقزاء جدء

كبيخ مؽ وقتيا وتكيفيا مع التحؾالت االجتساعية واالقترادية ،حيث تؾاجو أعباء مشدلية تقؾم بيا خجمة ألبشائيا وأسختيا ،حتى تُؾفق
فاعال وأساسيًّا في بخامج
بيؽ ىحيؽ الجوريؽ ،وتثبت مداىستيا الفعالة في مجتسعاتيا ،متحجية ىحه األعباء والستاعب ،ليكؾن دورىا
ً
التشسية الذاممة برؾرة كبيخة في مجتسعاتشا.

أهداف البحث :

تتسثل أىجاف البحث في اآلتي:
 -1دراسة دور السخأة وأىسيتيا في بشاء األسخة ورعايتيا ومداىستيا في مؤسدات السجتسع السحمي في مجتسعاتشا العخبية.
 -2معخفة أىؼ السعؾقات التي تحج مؽ مداىسة السخأة العخبية في السجاالت التشسؾية في مجتسعاتشا العخبية.
 -3تحجيج أىؼ الحمؾل السشاسبة التى تسكؽ السخأة مؽ أداء دورىا الخيادي والفاعل في مجتسعاتشا العخبية .
دور وأهمية مذاركة المرأة في قؽة العمل في مجتمعاتنا العربية .
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مرجر مؽ مرادر القؾى العاممة الفاعمة والشرف اآلخخ لمسجتسع الحي يداىؼ في
ًا
إن مذاركة السخأة العخبية فى سؾق العسل يعتبخ
التشسية الذاممة في مجتسعاتشا العخبية ،والتي تذيج نيزة تشسؾية في كل القظاعات حيث كانت مذاركة السخأة في قؾة العسل في سشة
()1

7102م بشدبة  %0..1مؽ إجسالي عجد اإلناث في سؽ العسل

.

حيث بيشت مشغسة العسل العخبية أن أعمى مدتؾيات السذاركة لمسخأة العخبية في قؾة العسل كانت في الجول العخبية عمى الشحؾ اآلتي  :في

دولة قظخ بشدبة  ،%1..0وفي دولة الكؾيت بشدبة  ،% 42.4وفي دولة البحخيؽ بشدبة  ،%44وفي دولة اإلمارات العخبية الستحجة
بشدبة  ،%41.1وفي دولة جيبؾتي بشدبة .%41.1
وقج ارتفعت ندبة مذاركة السخأة في قؾة العسل في القظاعات الخجمية في العجيج مؽ الجول العخبية ،فكانت في دولة الدعؾدية بشدبة
 ،%12..وفي دولة الكؾيت بشدبة  ،%11.7وفي دولتي اإلمارات وقظخ  %1..7لكل مشيسا ،وفي دولة ُعسان بشدبة  ،%17.1وفي
دولة البحخيؽ بشدبة  ،%10.0وفي دولة لبشان بشدبة .%10..
وقج ارتفعت ندبة التحاق اإلناث بالسخحمة الجامعية في سشة 7101م ،فكانت في دولة األردن بشدبة  ،%42.4وفي دولة اإلمارات
وبشدبة  ،%11.4وفي دولة البحخيؽ بشدبة  ،%وفي دولة تؾنذ بشدبة  ،%4..0وفي دولة الجدائخ بشدبة  ،%41.0وفي دولة
الدعؾدية بشدبة ،%80..وفي دولة سؾريا بشدبة  ،%42.1وفي دولة قظخ بشدبة  ،%4..1وفي دولة مرخ بشدبة  ،%.1.8وفي دولة

السغخب بشدبة  ،%72.1وفي دولة مؾريتانيا بشدبة  ،%..1وقج ارتفعت مذاركة السخأة في قظاع الرشاعة في العجيج مؽ الجول العخبية،
فكانت في دولة الجدائخ بشدبة  ،%11..وفي دولة تؾنذ بشدبة  ،%.1وفي دولة جيبؾتي بشدبة  ،%.2.7بيشسا كانت مذاركة السخأة
في قظاع الدراعة في دولة مؾريتانيا بشدبة . %.4.0

وفي دولة اليسؽ بشدبة  ،%18.8وفي دولة السغخب بشدبة  ،%12وفي دولة الدؾدان بشدبة  ،%48..ورغؼ السذاركة اإليجابية لمسخأة
العخبية في العجيج مؽ القظاعات الخجمية والت شسؾية في كل الجول العخبية ،حيث نالحظ التفاوت الكبيخ في ندبة مذاركة السخأة في قؾة

العسل في بمجانيا ،فقج سجمت معجالت بظالة؛ فكانت في دولة سؾريا بشدبة  ،%40..وفي دولة ُعسان بشدبة  ،%.0.1وفي دولة األردن
بشدبة  ،%17وفي دولة مرخ بشدبة  ،%74.2وفي دولتي اليسؽ وليبيا بشدبة  %72.7لكل مشيسا ،بيسشا انخفزت في بعض الجول
العخبية إلى أدنى مدتؾياتيا ،فكانت في دولة الكؾيت بشدبة  ،%7..وفي دولة قظخ بشدبة  ،%1.2وفي دولتي البحخيؽ واإلمارات بشدبة
 %4..لكل مشيا ،وفي دولة جدر القسخ بشدبة  ،%4.2وفي دولة جيبؾتي بشدبة  ،%8.2وفي دولة لبشان بشدبة .%2.1
الرسػ البيانى يؽضح مذاركة المرأة في كل القطاعات الخدمية في مجتمعاتنا العربية .

) . (1هبة عبج السشعؼ ،سمظان مقمؾل ،مذاركة السخأة العخبية في القؾى العاممة في الجول العخبية (دراسات اقترادية) صشجوق الشقج الجولي ،العجد  ،44سشة 710.م ص ص .74-7.
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شكل رقػ ( )1يبيؼ مذاركة المرأة في قؽة العمل في الدول العربية 7112م.
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شكل رقػ( )7يبيؼ مذاركة المرأة في قطاع الخدمات في الدول العربية سنة 7112م.
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مؼ عمل الباحث  .المردر  ,منعمة العمل الدولية  ,قاعة البيانات االحرائية
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شكل رقػ ( )3يبيؼ ندبة التحاق اإلناث بالمرحلة الجامعية في الدول العربية 7115م.
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مؼ عمل الباحث  ,المردر مؤشرات التنمية العالمية  ,البنغ الدولي

شكل رقػ ( )4يبيؼ ندبة مذاركة المرأة في قطاع الزراعة في الدول العربية سنة 7112م.
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مؼ عمل الباحث  ,نفس المرجع الدابق
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شكل رقػ ( )5يبيؼ ندبة مذاركة المرأة في قطاع الرناعة في الدول العربية سنة 7112م.
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مؼ عمل الباحث  .منعمة العمل الدولية مؼ المرجع الدابق

الؽاقع االجتماعي للمرأة وانعدام المداواة في العمل مع الرجل

إن التسييد االجتساعي في التحاق السخأة بالعسل قج يكؾن لو آثار سيئة عمى التساسػ االجتساعي ،والحج مؽ ازدىار الجول والشيؾض
جاال ونداء ،وتحقيق إمكاناتيا الكاممة مؽ قؾة العسل
بيا في إقامة مذخوعاتيا التشسؾية ،بالرؾرة التي يذارك فييا كل أفخاد السجتسع ر ً
الفعمية ،حي ث تؤكج تقاريخ األمؼ الستحجة ومشغسة العسل العخبية أن الشداء أكثخ عخضة مؽ الخجال في االلتحاق بالعسل ،حيث بيشت
ما ندبتو  % 21مؽ الؾعائف التي تقؾم بيا الشداء في البمجان العخبية ،ىي وعائف غيخ رسسية أو غيخ محسية مؽ السجتسع وقؾانيشو،
وأن في جسيع أنحاء العالؼ ما ندبتو  %33مؽ العامالت في السشازل مؽ الشداء معغسيؽ ال يحرمؽ عمى الحج األدنى لألجؾر(.)2

ميسا ،ليذ فقط لجسيع الشداء ،بل لكافة فئات السجتسع ،رغؼ ما
ًا
إن تحقيق السداواة بيؽ الجشديؽ ومشح السخأة حقؾقيا يعتبخ
إنجاز ًّ
تؾاجيو السشظقة العخبية مؽ تحجيات وصعؾبات ،مؽ أىسيا(:)3
 -1تعارض العجيج مؽ القؾانيؽ في مؾادىا ،والتي تعظي األحقية لمسخأة ((قؾانيؽ األسخة –قؾانيؽ العقؾبات -----إلخ)).
 -2تشاقض األنغسة القانؾنية مع االلتدامات الجولية لمبمجان العخبية .

 -3التقاليج السجتسعية والسؤسدية التي تكخس التسييد ضج السخأة في العجيج مؽ ىحه الجول.

( .)0مؤتسخ السخأة العخبية في األجشجة التشسؾية 71.1-7101م ،القاىخة ،مرخ ،سشة 7101م ص .40
) (3مخجع سابق ذكخه ص . .0
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إن التحجيات والرعؾبات التي تؤثخ عمى تحقيق السداواة بيؽ الجشديؽ في سؾق العسل ،والتي مؽ أىسيا التسييد في القؾانيؽ
االجتساعية والتحيد في السكانة االجتساعية ،والتي تعيق السخأة في تحقيق طسؾحاتيا ومذاركتيا في بعض السيؽ التي تخغبيا في بيئات
األعسال ،وبحلػ أصبحت محجودية فخص عسل السخأة والحاجة إلييا تتظمب السداواة بيؽ الخجل والسخأة في العجيج مؽ الجؾانب ،أىسيا

السداواة في األمؾر السالية واإلدارية ،ومداىستيا في الذخكات الخجمية واإلنتاجية ،حتى يتؼ تقميل الفؾارق والتي مؽ خالليا تتيح لمسخأة

إثبات ذاتيا كذخيػ لمخجل في كل مشاحي الحياة في السجتسع ،وتديؼ في الشيزة الذاممة بسذاركتيا في عسمية التشسية السدتجامة مؽ
خالل إشخاك الشرف اآلخخ في مجتسعاتشا العخبية .
الؽضع االجتماعي واالقترادي للمرأة العربية ومداهمتها في تنمية مجتمعاتنا.

بجأ االىتسام بالؾضع االجتساعي واالقترادي ،وتشسية إعجاد مؾاردىا البذخية ألي دولة لتعديد مؾاردىا الظبيعية ،وما تستاز بو مؽ

إمكانات الشسؾ والتظؾر والتقجم وتدخيخ مؾاردىا البذخية  ،واستثسارىا في العسل اإلنداني والرحة والتعميؼ ،لتشسية القجرات والسؾاىب
أعجادا كبيخة مؽ األيجي العاممة،
في الخجمات الحكؾمية واألىمية ،مؽ خالل التظؾرات الحجيثة في أساليب اإلنتاج الفشية ،والتي تحتاج
ً
والتي تحتاج إلى كفاءات عالية تديؼ في عسميات اإلنتاج عمى اختالف أنؾاعيا ،والحي يتظمب خمق تؾازن في تؾزيع القؾى العاممة
جاال ونداء عمى الدؾاء ،حتى ولؾ لؼ يزسشؾا
عمى مختمف التخررات والقجراتً ،ا
ذكؾر وإناثًا ،حتى يذسل مزسؾن السؾارد البذخية ر ً
في اإلحراءات كسذتغميؽ(. )4
إن الؾضع االجتساعي واالقترادي قج صاحبو تحؾل كبيخ في العجيج مؽ الجول ،وأصبحت اإلناث يديسؽ برؾرة فاعمة وبأدوار

ووعائف مخمؾقة خارج الس شدل ،لكشيؽ ال يشمؽ التقجيخ الكافي مؽ السجتسع؛ لسا يحرمؽ عميو مؽ العائج االقترادي الزعيف ،رغؼ ما
يتؼ في محيط أسخىؽ وما يشاسب حاجة األسخة وعخوف السجتسع السمحة(.)5

فتحخر السخأة في العجيج مؽ األعسال التي كانت تقؾم بيا في السشدل والتي يجعميا أكثخ قجرة عمى مسارسة العجيج مؽ األعسال اإلدارية
نجاحا لسداىسة السخأة في األسخة الحجيثة لتحديؽ الؾضع االجتساعي واالقترادي في السجتسع
في مؤسدات السجتسع بظخيقة أكثخ
ً
الحجيث ،والحي يتظمب إقحام السخأة في الخخوج إلى العسل ،حتى تداعج أسختيا لسجابية الحياة القاسية في عل الغخوف السعيذية
الرعبة ،والحى يجفع إلى وجؾد حاجة مادية إلى عسل السخأة ،ألن الؾضع االجتساعي واالقترادي قج يجفع بالسخأة إلى العسل؛ ألنو

يسثل حاجة ضخورية إلى تؾفخ السال ودعؼ األسخة اقتراديًّا(.)6

والحى بجوره يؤدي إلى زيادة إيجابية لمسخأة مؽ الشاحية االجتساعية واالقترادية ،والتي تداعج عمى زيادة ندبة مداىسة السخأة في سمظة
القخار ،وتقؾية نفؾذىا ومكانتيا في األسخة والسجتسع ،وارتفاع متؾسط دخميا ومدتؾاىا السعيذي ،وتحقيق دورىا الخيادي في عسمية

اإلنتاج ،وفي بشاء مجتسعيا ،وىي تذعخ بأىسية عسميا وتقجيخىا لو ،وتديج مؽ معشؾياتيا االجتساعية بيؽ أفخاد أسختيا ومجتسعيا الحي
تعير فيو .
المرأة ودورها في المجال الدياسي في مجتمعاتنا العربية .

بجأت السخأة في العسل الدياسي برؾرة فاعمة وايجابية في العجيج مؽ الجول العخبية باتخاذ كافة اإلجخاءات الالزمة لسذاركتيا في كل

السجاالت الدياسية والسحافل الجولية ،والتي تسكؽ وصؾل السخأة إلى مخاكد الدمظة في بمجانيا والحي يؤكج تعديد قجرات الشداء في

) .(4سامية دمحم فيسي ،السخأة في التشسية ،دار السعخفة الجامعية ،اإلسكشجرية ،مرخ ،سشة 0117م ص04.
) .(5سشاء الخؾلي ،األسخة في عالؼ متغيخ ،بيخوت ،لبشان ،سشة 0124م ص .41
) .(6كاميميا إبخاهيؼ عبج الفتاح ،سيكمؾلؾجية السخأة العاممة ،دار الشيزة العخبية لمظباعة والشذخ ،بيخوت ،لبشان ،سشة 01.4م ص..8
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صشع الق اخرات ،والسداىسة في السذاركة في السؾاقع البخلسانية والجبمؾماسية العميا في الجولة ،حيث كانت مذاركة السخأة العخبية في

العجيج مؽ السشاصب مجالذ الؾز ارء في الجول العخبية (.)7

فكانت في دولة اإلمارات وبشدة  %77.7وفي سمظشة ُعسان وبشدة  ،%01.1وفي دولة الكؾيت وبشدة  ،%7...وفي دولة البحخيؽ
وبشدة  ،%01وفي دولة قظخ وبشدة. %.1
وفي دولة الجدائخ بشدبة  ،%.0...وفي دولة مرخ  ،%07..وفي دولة العخاق بشدبة  ،%71وفي دولة األردن بشدة  ،%07وفي

دولة لبشان بشدبة  ،%..0.وفي دولة السغخب بشدبة  ،%72وفي دولة الدؾدان بشدبة ،%.1وفي دولة تؾنذ بشدبة  %.0وفي

دولة سؾريا بشدبة %07وفي دولة الدعؾية بشدبة  %71وفي دولة مؾرتيانيا بشدبة %70وفي دولة اليسؽ بشدبة .)8( %.

إن مذاركة السخأة العخبية في السجاالت الدياسية ،مازالت محجودة وقاصخة في العجيج مؽ السؾاقع التى تذغميا السخأة ،سؾاء في السجالذ

الشيابية واألحداب الدياسية ودورىا في صشع القخار الدياسي ،وىحا ما أشار إليو التقخيخ األول لييئة األمؼ الستحجة (( تقجم نداء العالؼ
.البحث عؽ العجالة )).

()9

حيث إن العجالة مازالت بعيجة عؽ مالييؽ الشداء ،عمى الخغؼ مؽ التقجم الحي ط أخ عمى العالؼ.

وكانت ندبة مذاركة السخأة في الجول العخبية في مجمذ الشؾاب بشدبة  ،%0...وفي مجمذ األعيان والذؾرى بشدبة %2..
رسػ بياني يؽضح ندبة مذاركة المرأة العربية في المجالس النيابية .
35
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مؼ عمل الباحث  ,منعمة المرأة العربية  ,المرأة في القؽانيؼ االجتماعية للدول العربية .

الدور الريادي للمرأة في بناء األسرة في المجتمع العربي في ظل التطؽرات الحديثة.
). )7السؤتسخ اإلقميسي الثاني لمشداء البخلسانيات (تقاريخ ووثائق رقؼ  )18أبؾ عبي ،اإلمارات العخبية الستحجة ،سشة 7112م ص.77
) .)8السخأة العخبية والجيسقخاطية ،مشغسة السخأة العخبية ،القاىخة ،مرخ7104 ،م ص.11
 9االتحاد البخلساني الجولي  .1نؾفسبخ  7100م ص .010
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إن حرؾل السخأة عمى الفخص الستداوية في التعميؼ والعسل مؽ أىؼ الستغيخات التي صاحبتيا تظؾرات تكشؾلؾجية حجيثة في السشدل،

وىي التي ساعجت السخأة وأعظتيا الؾقت الكافي لمعسل خارجو ،حيث إن اقتشاء ىحه التقشية كان لو الجور األساسي في ارتفاع السدتؾى
االقترادي لألسخة ،وارتفاع دخميا ،ويديؼ في رفع ميدانية األسخة وتأكيج السخأة لحاتيا وشعؾرىا بالحخية واالستقاللية السشدلية ،حيث
يداعج عسل الدوجة في اتخاذ الق اخرات الستعمقة بتخبية األطفال ،ومذاركتيا في الحياة اليؾمية لألسخة برؾرة فاعمة وجيجة ،مؽ خالل

مدؤولية الخعاية والتخظيط لسدتقبميا ،وتذعخىا بسدؤوليتيا السباشخة في تعميؼ أبشائيا ورعايتيؼ الرحية ،وتييئة أحدؽ الغخوف مؽ
واقع خبختيا ومؤىميا العمسي الحي تحسمو ،وتكؾن عمى عمؼ ودراية بيؽ دخل أسختيا ومدتؾاىا االقترادي ،حيث يكؾن
مؤشخ واقعيًّا
ًا
عمى قجرتيا عمى مؾاجية أعباء الحياة ،في عل التظؾرات واألحجاث الجارية في العجيج مؽ السجتسعات العخبية ،السيسا التي تعاني مؽ
عجم االستقخار الدياسي واألمشي.

إن التغيخ االجتساعي واالقترادي والتكشؾلؾجي لكل مشيؼ أو جسيعيؼ لو تأثيخ مباشخة عمى تغيخ األسخة وما أكجه التعميؼ مؽ الحرؾل

عمى عسل يتشاسب مع مؤىميا وخبختيا ،وأن تكؾن عمى مكانة مداوية لدوجيا ،والحي قج زاد مؽ التججيجات السادية والسعشؾية عشج
وخرؾصا التي تحرمت عمى درجات عالية مؽ التعميؼ والسشاصب اإلدارية في مجتسعاتيا.
العجيج مؽ فئات السجتسع،
ً
فاألسخة الستكاممة والستساسكة ىي تمػ األسخة التي تدتؾعب كل السعؾقات والرعؾبات وتتجاوزىا لتدتسخ عسمية الحياة األسخية

وسعادتيا .

وخرؾصا السشدلية مشيا ،قج أدت إلى تغيخ في اقتراد السشدل وطبيعة األعسال التي كانت تقؾم بيا
حيث إن األدوات التكشؾلؾجية،
ً
()10
السخأة ،وتتسثل أىسيتيا في اآلتي :
-0أسيست األدوات التكشؾلؾجية الحجيث ة ،والسيسا ما يدتخجم مشيا في األعسال السشدلية ،في إتاحة الفخصة لسعغؼ الشداء بااللتحاق

بالعسل دون جيج أو تعب.

 -7عسل السخأة واستخجاميا لألدوات التكشؾلؾجية الحجيثة لؼ يقمل مؽ كفاءتيا عمى تحسل السدؤولية أو التغمب عمى السعؾقات ،بل
يكا في تحسل مدؤولية مدتقبل األسخة ورعاية أفخادىا.
ًا
أصبحت
عشرخ إيجابيًّا وشخ ً
-.يختبط عسل السخأة وزيادة مدؤوليتيا الفعالة بسذاركتيا لمخجل ،وإعظائيا حقؾًقا وامتيازات تؤكج مكانتيا االجتساعية واستقالليا

االقترادي.

رغؼ التظؾر العمسي والتقشي والتكشؾلؾجي لألسخة العخبية ،وتقبميا ليحه األدوات التكشؾلؾجية الحجيثة ،وتظمعيا إلى اقتشاء أكبخ عجد مشيا،

يخ في
دور كب ًا
فإن القيؼ والشغخة إلى الحياة والبشاء األيجلؾجي ما زالت بديظة وبظيئة في العجيج مؽ الجوال العخبية ،ومازالت السخأة تؤدي ًا

تغيخ ىحه القيؼ حتى تحقق أكبخ تقجم وتظؾر في ىحه السخحمة ،وال يسكؽ فرميا عؽ السجتسع الكبيخ ،فيي تتأثخ بسا يحجث في الحياة،

دور في ىحا التغيخ
أحيانا ببطء ،ولكؽ أىؼ شيء ىؾ أن التغيخ قج يحرل بكل أنؾاعو ووسائمو ،وتؤدي السخأة ًا
وقج تتغيخ بدخعة ،و ً
والتظؾر بذكل مباشخ وججي ،مؽ خالل الؾاقع االجتساعي ليا ،واحتخاميا مؽ قبل اآلخخيؽ ،والحي يجعؼ مكانتيا االجتساعية
واالعتخاف بكفاءتيا وشعؾرىا باإلحداس بحاتيا ككائؽ لو وجؾد ومدتقبل ،وتديؼ في عسمية اإلنتاج ،وتقؾم بجور كبيخ في السذخوعات
التشسؾية التي تقام في مجتسعاتيا .
التؽصيات.

وقج تؾصل البحث إلى التؾصيات اآلتية :

) .(10سشاء الخؾلي ،مخجع سابق ذكخه ،ص.707
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 -0العسل قج ساعج السخأة في ارتفاع مكانتيا االجتساعية في السجتسع ،سؾاء عمى مدتؾى العالقة مع الخجل ،أو السذاركة الفاعمة في
الجانب االقترادي لألسخة في مجتسعاتيا.
 -7قج قخب العسل الرؾرة الؾاقعية بيؽ الدوجيؽ ،مؽ حيث التفاىؼ واألخح والعظاء في الحياة الدوجية وفي بشاء أسخة سعيجة .
 -.قج ساعج عسل السخأة الخجل في رفع مدتؾى الجخل االقترادي لألسخة والسداىسة في حياة كخيسة ألبشائيا .

 -4عسل السخأة قج ساىؼ مداىسة فاعمة في زيادة معجل التشسية في الجؾانب االجتساعية واالقترادية في مجتسعاتيا.
دافعا أساسيًّا بديادة دخل األسخة وارتفاع مدتؾى السعيذة في مجتسعاتيا.
 -1العسل قج يكؾن ً
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